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Spis treści

Idea wszechstronnych napędów jest prosta: im lepiej 
urządzenie jest dobrane do wymagań stawianych przez 
proces, użytkowników, biznes i środowisko, tym szybciej 
przynosi oczekiwane korzyści. 

Napędy te posiadają wiele wbudowanych funkcji, które 
upraszczają proces wyboru i pozwalają zaoszczędzić czas. 
Szeroki zakres dostępnych opcji umożliwia łatwe rozszerzenie 
funkcjonalności napędu. Konfiguracja i uruchamianie napędu 
są równie łatwe. Napędy posiadają nowoczesną konstrukcję i 
interfejs użytkownika, dzięki czemu ich montaż i konfiguracja 
są bardzo proste. 

Całkowite koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 
są mniejsze, ponieważ napędy zapewniają  niespotykaną 
wydajność i niezawodność procesu. Panel sterowania oraz 
program komputerowy umożliwiają monitorowanie  
i analizowanie pracy przemienników częstotliwości. Narzędzia 
te dają możliwość dowolnej edycji ustawień napędów, tak aby 
maksymalnie wykorzystać dostępne w nich funkcje i zużyć jak 
najmniej energii podczas ich pracy.

Przemienniki częstotliwości ACS580 są częścią nowej serii 
wszechstronnych napędów ABB, zbudowanych w oparciu 
o wspólną architekturę i które posiadają jednakowy interfejs 
użytkownika. Wszechstronne napędy ABB umożliwiają ich 
zastosowanie w praktycznie każdej aplikacji.

Obsługa wszystkich wszechstronnych przemienników 
częstotliwości jest identyczna. Znając jeden napęd nie ma 
problemu z konfiguracją innych. Użytkownik gromadzi wiedzę 
dzięki nowym instalacjom, co wpływa na bardziej efektywne 
zarządzanie procesem oraz biznesem. 

Jednym słowem - wszechstronność oznacza korzyści 
biznesowe.
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4 Wszechstronne standardowe przemienniki częstotliwości ACS580
6 Przełącz się na nową jakość i efektywność
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11 Wszechstronność w biznesie
12 Wszechstronny napęd do zastosowań w szerokim zakresie
13 Jak wybrać przemiennik częstotliwości?
14 Specyfikacja techniczna
15 Wymiary
16 Dane znamionowe, typy i napięcia
18 Standardowy interfejs sterowania i opcje rozszerzeń
19 Wszechstronne funkcje w standardowym oprogramowaniu
21 Łatwe uruchomienie i obsługa napędu za pomocą panelu sterowania
22 Komputerowy program narzędziowy do konfiguracji i monitorowania
22 Zdalny monitoring 
24 Elastyczne możliwości komunikacji w sieciach automatyki
25 Moduły rozszerzeń wejść/wyjść dla rozbudowania możliwości 

podłączeniowych
26 Opcje hamowania
26 EMC – kompatybilność elektromagnetyczna
27 Chłodzenie i bezpieczniki
28 Oferta silników elektrycznych ABB
30 Usługi serwisowe – dbając o Twoje napędy dbamy również o Twój biznes
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Oszczędności energii, 
które wywołają uśmiech na 
Twojej twarzy
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Wszechstronne standardowe przemienniki częstotliwości ACS580

Przemiennik częstotliwości ACS580 do montażu naściennego 
jest standardowym napędem ABB ogólnego przeznaczenia. 
Upraszcza nawet najbardziej skomplikowane aspekty 
efektywnego sterowania procesem.

Napęd świetnie nadaje się do wielu zastosowań w różnych 
gałęziach przemysłu, a jego uruchamianie i konfiguracja są 
niezwykle proste. Menu ustawień podstawowych w panelu 
sterowania, wraz z zaprogramowaną funkcją asystentów, 
znacznie przyspiesza i ułatwia uruchomienie napędu. 
Wszystkie istotne funkcjonalności zostały wbudowane  
w standardzie, co eliminuje potrzebę zakupu dodatkowego 
osprzętu i upraszcza dobór urządzenia. Przemiennik 
częstotliwości ACS580 jest przystosowany do sterowania 
pompami, wentylatorami, przenośnikami, mieszadłami oraz 
wieloma innymi urządzeniami w aplikacjach zmienno  
i stałomomentowych.

Napędy do montażu naściennego są także dostępne  
w obudowie o stopniu ochrony IP55 (UL typ 12), co umożliwia 
ich instalację w miejscu narażonym na wysokie zapylenie, 
wilgoć, wibrację i inne czynniki występujące w trudnych 
warunkach środowiskowych. Przemienniki w obudowie IP55, 
w całym zakresie mocy, odpowiadają rozmiarom urządzeń w 
obudowie IP21, posiadają jedynie większą głębokość. Dzięki 
swej solidnej i wytrzymałej konstrukcji nie ma konieczności 
stosowania dodatkowych komponentów mechanicznych, 
co umożliwia montaż urządzenia bezpośrednio na ścianie. 
Napęd w obudowie o wysokim stopniu ochrony gwarantuje 

bezpieczeństwo samej maszyny oraz personelu, przyczyniając 
się przy okazji do oszczędności miejsca, kosztów związanych 
z eksploatacją, materiałami i pracami inżynierskimi, a także 
skracając czas niezbędny na konfigurację i uruchomienie.

Jeżeli wymagasz jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań 
i funkcjonalności, możesz wybrać inny model przemiennika  
z rodziny wszechstronnych napędów ABB, jak urządzenie serii 
ACS880. Napędy te posiadają taki sam interfejs użytkownika 
oraz opcje, dzięki czemu wiedza nabyta podczas obsługi 
napędów ACS580 może zostać wykorzystana do pracy z 
ACS880. Dzięki nowym przemiennikom częstotliwości ABB 
oszczędzasz czas, co  
w biznesie oznacza ograniczenie kosztów i wzrost zysków.

Łatwe jest piękne, a teraz także i opłacalne.
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Oszczędność energii  
i nieskomplikowana obsługa 
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Przełącz się na nową jakość i efektywność

Łatwa konfiguracja
Menu ustawień podstawowych 
w panelu sterowania, wraz 
z zaprogramowaną funkcją 
asystentów, znacznie przyspiesza  
i ułatwia uruchomienie napędu.

Zwiększenie efektywności energetycznej
Funkcja optymalizacji zużycia energii oraz 
dostępne informacje dotyczące efektywności 
energetycznej ułatwiają monitorowanie  
i pomagają ograniczyć zużycie energii  
w procesach.

Łatwy w doborze, instalacji i obsłudze
Wbudowane w standardzie elementy, 
takie jak: filtr EMC, dławik "swinging 
choke" o zmiennej indukcyjności, interfejs 
magistrali komunikacyjnej Modbus RTU 
oraz funkcja bezpiecznego wyłączenia 
momentu (STO), upraszczają dobór, 
montaż i obsługę napędu.



Katalog | Standardowe napędy ABB, ACS580 7

Program narzędziowy do uruchamiania  
i konserwacji
Program narzędziowy Drive composer 
umożliwia uruchamianie i konfigurację 
napędu oraz monitorowanie i regulację 
procesów. Połączenie przemiennika 
z komputerem jest realizowane dzięki 
wbudowanemu portowi USB w panelu 
sterowania.

Komunikacja we wszystkich 
istotnych sieciach automatyki 
Opcjonalne adaptery magistrali 
komunikacyjnej umożliwiają 
wymianę danych we wszystkich 
głównych sieciach automatyki 
przemysłowej.

Przemienniki częstotliwości ogólnego przeznaczenia 
serii ACS580, są częścią rodziny wszechstronnych 
napędów ABB. Urządzenia te zapewniają efektywność 
energetyczną na niespodziewanym poziomie przez cały 
okres eksploatacji. 

Konfiguracja napędu ACS580 przebiega właściwie 
automatycznie. Dzięki wbudowanej funkcji asystentów 
użytkownik odpowiada jedynie na stawiane pytania 
w wybranym języku, w celu skonfigurowania napędu, po 
czym urządzenie jest gotowe do pracy. 

Moduły rozszerzeń Wejść/Wyjść
Oprócz standardowego interfejsu 
sterowania, napęd posiada 
wbudowane gniazdo do podłączania 
dodatkowych modułów we/wy. 
Niektóre z tych adapterów umożliwiają 
podłączenie zewnętrznego źródła  
(+24 V) do zasilania elektroniki.

Zdalny monitoring
Wbudowana funkcja web 
serwera oraz samodzielna 
funkcja rejestratora danych 
NETA-21 zapewniają bezpieczny 
dostęp do napędów  
z dowolnego miejsca na świecie.
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Wszechstronna funkcjonalność

Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem, które wymaga 
jedynie doboru, instalacji oraz uruchomienia, a jego praca 
przekłada się na oszczędność czasu i energii. Wszystko to 
jest osiągalne w prosty i wygodny sposób.

Obsługując przemiennik częstotliwości nie trzeba znać 
wszystkich jego parametrów konfiguracyjnych ani 
jakiegokolwiek języka programowania. Menu ustawień 
podstawowych wraz z funkcją asystentów, a także 
zaprogramowane makroaplikacje udostępniają użytkownikowi 
sprytny sposób na szybkie uruchomienie. Na edytowalnym 
widoku głównym panelu sterowania można wyświetlić stan 
napędu, a także dowolne mierzone i obliczane przez niego 
sygnały.

Program narzędziowy Drive composer umożliwia 
monitorowanie napędu i konfigurację parametrów. 
Zintegrowana i certyfikowana funkcja bezpiecznego 
wyłączania momentu obrotowego (STO) zapewnia 
bezpieczeństwo operatorów maszyn.

Technologia powinna być 
dostosowana do potrzeb 
użytkownika, a nie odwrotnie.
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Wszechstronność zastosowań

Napędy serii ACS580 są przeznaczone do zastosowania 
w wielu aplikacjach. Są one przystosowane do sterowania 
zarówno prędkością jak i momentem.

Zakres mocy przemienników sięga aż 250 kW, pokrywając 
zapotrzebowanie wielu aplikacji. Szeroki wybór adapterów 
magistral umożliwia komunikację we wszystkich 
najpopularniejszych sieciach automatyki przemysłowej.

Jeśli dana aplikacja wymaga więcej od standardowego 
przemiennika częstotliwości, możliwe jest płynne przejście na 
inny model z rodziny wszechstronnych napędów ABB, jak na 
przykład na serię ACS880.

Gotowość do użycia zaraz po podłączeniu. Nowo
zakupiony napęd wystarczy podłączyć do zasilania, aby 
móc od razu z niego korzystać.
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Ochrona środowiska

Zastosowanie przemienników częstotliwości firmy ABB 
umożliwia zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej, nie 
tylko w odniesieniu do samego silnika, ale także całego procesu.

Przemiennik częstotliwości zużywa wyłącznie energię 
niezbędną do napędzania silnika. Funkcja optymalizacji 
energii elektrycznej zapewnia maksymalny moment  
w stosunku do prądu, redukując tym samym ilość energii 
pobieranej z sieci. Przemiennik spełnia wymagania najwyższej 
klasy sprawności napędów IE2 (EN 50598-2) oraz jest 
przystosowany do pracy z silnikami o klasie sprawności 
IE4, znacznie redukując koszty eksploatacji całego układu 
napędowego. Wbudowane funkcje kalkulatora efektywności 
energetycznej są pomocne w analizie i optymalizacji 
procesów. Dzięki oferowanym przez firmę ABB usługom 
wsparcia serwisowego można sprawić, że praca urządzeń  
w Twojej aplikacji będzie niezawodna i efektywna.

Najbardziej ekologiczna energia
to energia, której nie zużyto.
Napęd ACS580 to umożliwia.

Kompatybilne 
z silnikami o 

wysokiej klasie 
sprawności IE4

Wbudowane 
kalkulatory 

efektywności 
energetycznej

Usługi ABB 
związane z 

cyklem życia  
produktu

Wbudowana 
funkcja opty-

malizacji zużycia 
energii

Napędy o klasie 
sprawności IE2

Oszczędność 
energii do 70%

Oszczędność 
energii do 
10%

Nowoczesna 
technologia  
i konstrukcja

Zminimalizowany pobór 
energii

Oszczędność 
energii

Utrzymanie 
inwestycji

Optymalizacja 
procesu poprzez 

wyeliminow-
anie sterowania 
mechanicznego
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Nowoczesna technologia i wsparcie ABB dla 
Twojego biznesu.

Wszechstronność w biznesie

Zazwyczaj napędy stanowią uzasadnioną inwestycję, która 
szybko się zwraca, dzięki obniżeniu zużycia energii  
i zwiększeniu wydajności procesów.

Wybierając przemiennik częstotliwości z rodziny 
wszechstronnych napędów ABB użytkownik otrzymuje 
dodatkowe korzyści.

Oferujemy szeroki zakres produktów i usług. Wspieramy Twój 
biznes dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w wielu 
gałęziach przemysłu. Firma ABB posiada oddziały w ponad 
90 krajach i razem z naszymi autoryzowanymi partnerami 
jesteśmy zawsze blisko Ciebie.
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Wszechstronny napęd do 
zastosowań w szerokim zakresie

Naścienne, standardowe napędy serii ACS580 zostały 
zaprojektowane z myślą o ich zastosowaniu w wielu, zarówno 
zmienno jak i stało momentowych aplikacjach, takich jak: 
pompy, wentylatory, przenośniki czy mieszadła. Urządzenia 
te mogą sterować procesem w wielu gałęziach przemysłu. 
Napędy zostały wyposażone w dużo funkcjonalności, co 
znacznie ułatwia i przyspiesza proces zamówienia oraz 
dostawy. Ponieważ wszystkie elementy przemienników są 
zawarte w jednej, kompaktowej obudowie, koszty związane  
z uruchomieniem są znacznie niższe.  

Wszystkie najistotniejsze funkcjonalności wewnątrz
Przemienniki częstotliwości umożliwiają znaczną redukcję 
zniekształceń harmonicznych dzięki standardowo 
wbudowanemu dławikowi "swinging choke" drugiej generacji, 
który charakteryzuje się mniejszym rozmiarem i niższą wagą. 
Napędy posiadają również wbudowany filtr EMC kategorii 
C2, czoper hamowania dla urządzeń o rozmiarach R0 do 
R3, adapter komunikacyjny Modbus RTU oraz funkcję 
bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) zgodną z SIL3 oraz 
wyposażoną w dwutorowe złącze. Zarówno przemiennik jak 
i wszystkie jego opcjonalne elementy posiadają lakierowane 
karty elektroniki w standardzie, dzięki czemu urządzenie jest 
bardziej odporne na negatywne wpływy trudnych warunków 
środowiskowych.

Łatwy w użytkowaniu komputerowy program narzędziowy
Panel sterowania i oprogramowanie komputerowe umożliwiają 
łatwą konfigurację i konserwację napędu. Menu ustawień 
podstawowych w panelu sterowania wraz z wieloma 
wbudowanymi asystentami znacznie przyspiesza proces 
uruchomienia urządzenia, natomiast program Drive composer 
zapewnia liczne funkcje monitorowania sygnałów oraz 
umożliwia dokładne dostrojenie regulacji procesu.

Zwiększenie efektywności energetycznej
Wbudowane kalkulatory wydajności energetycznej, 
dostarczające informacje o zużyciu mocy w kWh, obniżeniu 
emisji CO2 i ograniczeniu kosztów, umożliwiają użytkownikowi 
regulację procesu w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania energii w układzie. Funkcja optymalizacji 
zużycia energii zapewnia maksymalny moment na każdy 
amper prądu, redukując tym samym pobór energii z sieci. 
Napędy spełniają wymagania najwyższej klasy sprawności 
IE2 (EN 50598-2) i są kompatybilne z silnikami klasy IE4, 
co dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne. Wbudowane 
kalkulatory efektywności energetycznej usprawniają analizę  
i optymalizację procesów.
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Almost anyone can set up and commission the drive using 
the assistant control panel. You do not need to know any 
drive parameters as the control panel helps you to set up the 
essential settings quickly and get the drive into action.

Effortless drive setup
 − The primary settings menu with embedded assistants 

provides a smart and quick way to set up the drive. 
 − Each setting is clearly named by its function, such as 

motor, ramp or limit settings.

Effortless process monitoring
 − One glance at the control panel's editable home view will 

show you the status of the drive and process. It offers 
many data visualizations including bar charts, histograms 
and trend graphs.

 − See how the electrical terminals are configured, what is the
actual status and get a quick access to the related settings
from the I/O menu.

 − Add information eg, to I/O signals, customize fault and
warning messages or give the drive a unique name with
the panel’s text editor.

 − Connect the PC tool to the drive through the USB
connector on the control panel.

Effortless drive maintenance
 − Faults or warnings are quickly resolved as the help key 

provides context sensitive guidance and troubleshooting 
instructions.

 − Powerful manual and automatic backup and restore 
functions (with name, date and content).

Control panel options
Assistant control panel ACS-AP-S is included as standard in 
the delivery unless otherwise specified.

Effortless drive commissioning and use with control panel

Option code Description Type designation

+J400 Assistant control panel* ACS-AP-S

+J425 Assistant control panel** ACS-AP-I

+J424 Blank control panel cover (no control panel delivered) CDUM-01

+K450 Panel bus adapter (no control panel delivered) CDPI-01

3AUA0000108878 Control panel mounting platform (flush) DPMP-01

3AXD50000009374 Control panel mounting platform (surface) DPMP-02

3AXD50000010763 Combined panel bus adapter and panel platform kit CDPI-01 + DPMP-02

* Assistant control panel included as standard in the delivery unless otherwise speci ed.
** Assistant control panel also compatible with ACS880 drives.
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Nominal ratings

IN Rated current available continuously without overloadability at 40 °C.

PN Typical motor power in no-overload use.

Maximum output current

Imax Maximum output current. Available for 2 seconds at start, then as long as allowed by drive temperature.

Light-overload use

ILd Continuous current allowing 110% ILd  for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

PLd Typical motor power in light-overload use.

Heavy-duty use

IHd Continuous current allowing 150% ILd  for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

* Continuous current allowing 130% ILd for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

** Continuous current allowing 125% ILd for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

PHd Typical motor power in heavy-duty use.

The ratings apply for the frames R0 to R3 up to +50 °C and the frames R4 to R9 up to +40 °C.
For derating at higher altitudes, temperatures or switching frequencies, see the user's HW manual, document code: 3AXD50000018826

3-phase, UN = 380, 400, 415 V

Nominal ratings Maximum 
output 
current

Light-overload use Heavy-duty use Type designation Frame size

PN

kW
IN
A

Imax

A
PLd

kW
ILd

A
PHd

kW
IHd

A

0.75 2.6 3.2 0.75 2.5 0.55 1.8 ACS580-01-02A6-4 R0

1.1 3.3 4.7 1.1 3.1 0.75 2.6 ACS580-01-03A3-4 R0

1.5 4 5.9 1.5 3.8 1.1 3.3 ACS580-01-04A0-4 R0

2.2 5.6 7.2 2.2 5.3 1.5 4 ACS580-01-05A6-4 R0

3 7.2 10.1 3 6.8 2.2 5.6 ACS580-01-07A2-4 R1

4 9.4 13 4 8.9 3 7.2 ACS580-01-09A4-4 R1

5.5 12.6 14.1 5.5 12 4 9.4 ACS580-01-12A6-4 R1

7.5 17 22.7 7.5 16.2 5.5 12.6 ACS580-01-017A-4 R2

11 25 30.6 11 23.8 7.5 17 ACS580-01-025A-4 R2

15 32 44.3 15 30.4 11 24.6 ACS580-01-032A-4 R3

18.5 38 56.9 18.5 36.1 15 31.6 ACS580-01-038A-4 R3

22 45 67.9 22 42.8 18.5 37.7 ACS580-01-045A-4 R3

30 61 76 30 58 22 44.6 ACS580-01-061A-4 R5

37 72 104 37 68.4 30 61 ACS580-01-072A-4 R5

45 87 122 45 82.7 37 72 ACS580-01-087A-4 R5

55 105 148 55 100 45 87 ACS580-01-105A-4 R6

75 145 178 75 138 55 105 ACS580-01-145A-4 R6

90 169 247 90 161 75 145 ACS580-01-169A-4 R7

110 206 287 110 196 90 169 ACS580-01-206A-4 R7

132 246 350 132 234 110 206 ACS580-01-246A-4 R8

160 293 * 418 160 278 132 246 ACS580-01-293A-4 R8

200 363 498 200 345 160 293 ACS580-01-363A-4 R9

250 430 ** 617 200 400 200 363 ACS580-01-430A-4 R9

Ratings, types and voltages
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3-phase, UN = 440, 460, 480 V

Maximum 
output current

Light-overload use Heavy-duty use Type designation Frame size  

Imax

A
ILd

A
PLd

hp
IHd

A
PHd

hp

2.9 2.1 1 1.6 0.75 ACS580-01-02A6-4 R0

3.8 3 1.5 2.1 1 ACS580-01-03A3-4 R0

5.4 3.4 2 3 1.5  ACS580-01-04A0-4 R0

6.1 4.8 3 3.4 2 ACS580-01-05A6-4 R0

7.2 6 3 4 3 ACS580-01-07A2-4 R1

8.6 7.6 5 4.8 3 ACS580-01-09A4-4 R1

11.4 11 7.5 7.6 5 ACS580-01-12A6-4 R1

19.8 14 10 11 7.5 ACS580-01-017A-4 R2

25.2 21 15 14 10 ACS580-01-025A-4 R2

37.8 27 20 21 15 ACS580-01-032A-4 R3

48.6 34 25 27 20 ACS580-01-038A-4 R3

61.2 40 30 34 25 ACS580-01-045A-4 R3

76.0 52 40 40 30 ACS580-01-061A-4 R5

104 65 50 52 40 ACS580-01-072A-4 R5

122 77 60 65 50 ACS580-01-087A-4 R5

148 96 75 77 60 ACS580-01-105A-4 R6

178 124 100 96 75 ACS580-01-145A-4 R6

247 156 125 124 100 ACS580-01-169A-4 R7

287 180 150 156 125 ACS580-01-206A-4 R7

350 240 200 180 150 ACS580-01-246A-4 R8

418 260 200 240 150 ACS580-01-293A-4 R8

542 361 300 302 250 ACS580-01-363A-4 R9

542 414 350 361 300 ACS580-01-430A-4 R9

Ratings, types and voltages

Maximum output current

Imax Maximum output current. Available for 2 seconds at start, then as long as allowed by drive temperature.

Light-overload use

ILd Continuous current allowing 110% ILd  for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

PLd Typical motor power in light-overload use.

Heavy-duty use

IHd Continuous current allowing 150% ILd  for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

PHd Typical motor power in heavy-duty use.

The ratings apply for the frames R0 to R3 up to +50 °C and the frames R4 to R9 up to +40 °C.
For derating at higher altitudes, temperatures or switching frequencies, see the user's HW manual, document code: 3AXD50000018826

Strony 15 i 16

Strony 15 i 16

Type designation

ACS580-01-02A6-4

ACS580-01-03A3-4

ACS580-01-04A0-4

ACS580-01-05A6-4

ACS580-01-07A2-4

ACS580-01-09A4-4

ACS580-01-12A6-4

ACS580-01-017A-4

ACS580-01-025A-4

ACS580-01-032A-4

ACS580-01-038A-4

ACS580-01-045A-4

ACS580-01-061A-4

ACS580-01-072A-4

ACS580-01-087A-4

ACS580-01-105A-4

ACS580-01-145A-4

ACS580-01-169A-4

ACS580-01-206A-4

ACS580-01-246A-4

ACS580-01-293A-4

ACS580-01-363A-4

ACS580-01-430A-4

PN

kW
IN

A

0.75 2.6

1.1 3.3

1.5 4 

2.2 5.6

3 7.2

4 9.4

5.5 12.6

7.5 17

11 25

15 32

18.5 38

22 45

30 61

37 72

45 87

55 105

75 145

90 169

110 206

132 246

160 293*

200 363

250 430**

Control panel options

3 4

Kod typu:

Seria

Typ i konstrukcja

Dane znamionowe

Napięcie

Opcje

ACS580  03A3 L501+ 01 4–––

Wybierz przemiennik o odpowiednim 
kodzie typu z tabeli zawierającej dane 
znamionowe, bazując na nominalnej mocy 
swojego silnika.

3

Wybór odpowiedniego napędu jest bardzo prosty.

Poniżej opisano sposób tworzenia kodu zamówieniowego na 
podstawie kodu typu.

Strony 21, 24, 25 i 30

Wybierz nominalną moc i prąd swojego silnika  
z tabeli zawierającej dane znamionowe na stronie  
15 i 16.

Rozpocznij od zidentyfikowania sieci 
zasilającej. Taka informacja pozwoli 
na określenie, z której tabeli danych 
znamionowych należy skorzystać. Patrz na 
strony 15 i 16.

Wybierz opcje (strony 21, 24, 25 i 30) a następnie 
dodaj kody opcji do kodu typu napędu.  
Pamiętaj by użyć symbolu “+” przed każdym kodem opcji.

2

1 4

Jak wybrać przemiennik częstotliwości?
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Option code Description Type designation

+J400 Assistant control panel* ACS-AP-S

+J425 Assistant control panel** ACS-AP-I

+J424 Blank control panel cover (no control panel delivered) CDUM-01

+K450 Panel bus adapter (no control panel delivered) CDPI-01

3AUA0000108878 Control panel mounting platform (flush) DPMP-01

3AXD50000009374 Control panel mounting platform 
(surface) 

DPMP-02

3AXD50000010763 Combined panel bus adapter and panel platform kit CDPI-01 + DPMP-02

* Assistant control panel included as standard in the delivery unless otherwise specified.
** Assistant control panel also compatible with ACS880 drives.
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Specyfikacja techniczna

Przyłącze zasilania

Zakres napięć i mocy 3-fazowe, UN4 = 380 do 480 V, +10%/-15%

0.75 do 250 kW

Częstotliwość 50/60 Hz ±5%

Współczynnik mocy cosϕ = 0.98

Sprawność 

(moc znamionowa)

98%

Przyłącze silnika

Napięcie 0 do UN, 3-fazowe

Częstotliwość 0 do 500 Hz

Sterowanie silnika Skalarne i wektorowe

Regulacja momentu Czas narastania, skokowa zmiana momentu

<10 ms dla znamionowego momentu

Nieliniowość:

± 5% dla znamionowego momentu

Regulacja prędkości Dokładność statyczna:

20% znamionowego poślizgu silnika

Dokładność dynamiczna:

1% sek. dla 100% skoku momentu

Zgodność produktu z normami

CE

Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 61800-5-1: 2007

Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC, EN 61800-5-2: 2007

Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN 61800-3: 2004 + A1: 2012

System zapewnienia jakości ISO 9001 i System środowiskowy  

ISO 14001

Dyrektywa zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) 2002/96/EC

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

EAC

EMC zgodnie z EN 61800-3: 2004 + A1: 2012

Kategoria C2 w standardzie

Ograniczenia środowiskowe

Temperatura 

otoczenia

Transport 

Magazynowanie

-40 do +70 °C 

-40 do +70 °C

Miejsce eksploatacji -15 do +40 C bez przewymiarowania, 

niedozwolone oszronienie

+40 do +50 C z redukcją prądu wyjściowego, 

patrz podręcznik użytkownika

Metoda chłodzenia

Powietrzem Suche i czyste powietrze

Wysokość n.p.m.

0 do 1,000 m

1,000 do 4,000 m

Bez redukcji prądu wyjściowego

Z redukcją prądu wyjściowego: 1%/100 m

Wilgotność względna 5 do 95%, niedopuszczalna kondensacja

Stopień ochrony 

obudowy

IP21 w standardzie, IP55 jako opcja

Bezpieczeństwo 

funkcjonalne

Bezpieczne wyłączenie momentu 

(STO zgodnie z EN 61800-5-2)

IEC 61508 ed2: SIL 3, IEC 61511: SIL 3,

IEC 62061: SIL CL 3, EN ISO 13849-1: PL e

Poziom 

zanieczyszczenia

Niedopuszczalna obecność pyłów 

przewodzących

Magazynowanie IEC 60721-3-1, Klasa 1C2 (gazy chemiczne),

Klasa 1S2 (cząstki stałe)*

Eksploatacja IEC 60721-3-3, Klasa 3C2 (gazy chemiczne), 

Klasa 3S2 (cząstki stałe)*

Transport IEC 60721-3-2, Klasa 2C2 (gazy chemiczne), 

Klasa 2S2 (cząstki stałe)*

* C = substancje aktywne chemicznie
  S = substancje aktywne mechanicznie
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Wymiary

Obudowa 
21

Wysokość** Szerokość Głębokość Waga

mm in mm in mm in kg lb

R0 303 11.9 125 4.9 210 8.3 4.5 9.9

R1 303 11.9 125 4.9 223 8.8 4.6 10

R2 394 15.5 125 4.9 227 8.9 7.5 16.6

R3 454 17.9 203 8 228 9 14.9 32.8

R5 726 28.6 203 8 283 11.1 23 50.7

R6 726 28.6 252 9.9 369 14.5 45 99.2

R7 880 34.6 284 11.2 370 14.6 55 121.3

R8 965 38 300 11.8 393 15.5 70 154.4

R9 955 37.6 380 15 418 16.5 98 216.1

** Wysokość przedniej części przemiennika razem z puszką przyłączy kablowych

Obudowa 
IP55

Wysokość** Szerokość Głębokość Waga

mm in mm in mm in kg lb

R0 303 11.9 125 4.9 222 8.74 5.1 11.7

R1 303 11.9 125 4.9 233 9.17 5.1 11.7

R2 394 15.5 125 4.9 239 9.41 8.0 17.64

R3 454 17.9 203 8 237 9.33 15.4 33.95

R6 726 28.6 252 9.9 380 14.96 45.5 100.31

R7 880 34.6 284 11.2 381 15 55.5 122.36

R8 965 38 300 11.8 452 17.8 72 158.76

R9 955 37.6 380 15 477 18.78 100 220.5

** Wysokość przedniej części przemiennika razem z puszką przyłączy kablowych

H

H

W

W

D

D
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Dane znamionowe

IN Ciągły prąd wyjściowy bez możliwości przeciążania przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla trybu pracy bez przeciążeń

Maksymalny prąd wejściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy, dostępny przez 2 sekundy podczas startu, w innym przypadku tak długo jak temperatura napędu na to 

pozwala

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę na każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

PLd Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Tryb pracy z dużym przeciążeniem

IHd Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 150% ILd  przez 1 minutę no każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

* Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 130% ILd przez 1 minutę no każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

** Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 125% ILd przez 1 minutę no każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

PHd Typowa moc silnika dla pracy z dużym przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do napędów w rozmiarach obudowy R0 do R3 dla temperatury otoczenia do +50 °C oraz R4 do R9 dla temperatury otoczenia do +40 °C. 
Więcej informacji na temat obniżenia wartości prądu, ze wzlędu na wysokość instalacji, temperaturę lub częstotliwość kluczowania tranzystorów, znajduje się w podręczniku  
użytkownika, kod: 3AXD50000018826.

Zasilanie 3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 do 415 V)

Dane znamionowe Maks. 
prąd 

wyjściowy

Tryb pracy z lekkim 
przeciążeniem

Tryb pracy z dużym 
przeciążeniem

Kod typu Rozmiar  
obudowy

PN

kW
IN

A
Imax

A
PLd

kW
ILd

A
PHd

kW
IHd

A

0.75 2.6 3.2 0.75 2.5 0.55 1.8 ACS580-01-02A6-4 R0

1.1 3.3 4.7 1.1 3.1 0.75 2.6 ACS580-01-03A3-4 R0

1.5 4 5.9 1.5 3.8 1.1 3.3 ACS580-01-04A0-4 R0

2.2 5.6 7.2 2.2 5.3 1.5 4 ACS580-01-05A6-4 R0

3 7.2 10.1 3 6.8 2.2 5.6 ACS580-01-07A2-4 R1

4 9.4 13 4 8.9 3 7.2 ACS580-01-09A4-4 R1

5.5 12.6 14.1 5.5 12 4 9.4 ACS580-01-12A6-4 R1

7.5 17 22.7 7.5 16.2 5.5 12.6 ACS580-01-017A-4 R2

11 25 30.6 11 23.8 7.5 17 ACS580-01-025A-4 R2

15 32 44.3 15 30.4 11 24.6 ACS580-01-032A-4 R3

18.5 38 56.9 18.5 36.1 15 31.6 ACS580-01-038A-4 R3

22 45 67.9 22 42.8 18.5 37.7 ACS580-01-045A-4 R3

30 61 76 30 58 22 44.6 ACS580-01-061A-4 R5

37 72 104 37 68.4 30 61 ACS580-01-072A-4 R5

45 87 122 45 82.7 37 72 ACS580-01-087A-4 R5

55 105 148 55 100 45 87 ACS580-01-105A-4 R6

75 145 178 75 138 55 105 ACS580-01-145A-4 R6

90 169 247 90 161 75 145 ACS580-01-169A-4 R7

110 206 287 110 196 90 169 ACS580-01-206A-4 R7

132 246 350 132 234 110 206 ACS580-01-246A-4 R8

160 293 418 160 278 132 246 * ACS580-01-293A-4 R8

200 363 498 200 345 160 293 ACS580-01-363A-4 R9

250 430 617 200 400 200 363 ** ACS580-01-430A-4 R9

Dane znamionowe, typy i napięcia
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Zasilanie 3-fazowe, UN = 460 V (zakres 440 do 480 V)

Maks. 
prąd 

wyjściowy

Tryb pracy z lekkim 
przeciążeniem

Tryb pracy z dużym 
przeciążeniem

Kod typu Rozmiar  
obudowy

Imax

A
ILd

A
PLd

hp
IHd

A
PHd

hp

2.9 2.1 1 1.6 0.75 ACS580-01-02A6-4 R0

3.8 3 1.5 2.1 1 ACS580-01-03A3-4 R0

5.4 3.4 2 3 1.5  ACS580-01-04A0-4 R0

6.1 4.8 3 3.4 2 ACS580-01-05A6-4 R0

7.2 6 3 4 3 ACS580-01-07A2-4 R1

8.6 7.6 5 4.8 3 ACS580-01-09A4-4 R1

11.4 11 7.5 7.6 5 ACS580-01-12A6-4 R1

19.8 14 10 11 7.5 ACS580-01-017A-4 R2

25.2 21 15 14 10 ACS580-01-025A-4 R2

37.8 27 20 21 15 ACS580-01-032A-4 R3

48.6 34 25 27 20 ACS580-01-038A-4 R3

61.2 40 30 34 25 ACS580-01-045A-4 R3

76.0 52 40 40 30 ACS580-01-061A-4 R5

104 65 50 52 40 ACS580-01-072A-4 R5

122 77 60 65 50 ACS580-01-087A-4 R5

148 96 75 77 60 ACS580-01-105A-4 R6

178 124 100 96 75 ACS580-01-145A-4 R6

247 156 125 124 100 ACS580-01-169A-4 R7

287 180 150 156 125 ACS580-01-206A-4 R7

350 240 200 180 150 ACS580-01-246A-4 R8

418 260 200 240 150 ACS580-01-293A-4 R8

542 361 300 302 250 ACS580-01-363A-4 R9

542 414 350 361 300 ACS580-01-430A-4 R9

Dane znamionowe, typy i napięcia

Maksymalny prąd wejściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy, dostępny przez 2 sekundy podczas startu, w innym przypadku tak długo jak temperatura napędu na 

to pozwala

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę na każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

PLd Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Tryb pracy z dużym przeciążeniem

IHd Prąd ciągły umożliwiający przeciążalność 150% ILd  przez 1 minutę no każde 10 minut, przy temperaturze maksymalnej 40 °C.

PHd Typowa moc silnika dla pracy z dużym przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do napędów w rozmiarach obudowy R0 do R3 dla temperatury otoczenia do +50 °C oraz  R4 do R9 dla temperatury otoczenia do +40 °C. 
Więcej informacji na temat obniżenia wartości prądu, ze wzlędu na wysokość instalacji, temperaturę lub częstotliwość kluczowania tranzystorów, znajduje się w podręczniku  
użytkownika, kod: 3AXD50000018826.



18  Standardowe napędy ABB, ACS580 | Katalog

Standardowy interfejs sterowania i opcje rozszerzeń

Przemienniki częstotliwości serii 
ACS580 oferują bardzo rozbudowany 
standardowy interfejs sterowania. 
Dodatkowo karta sterująca jest 
wyposażona w dwa złącza, do których 
można podłączyć opcjonalny adapter 
magistrali komunikacyjnej oraz moduł 
rozszerzeń We/Wy, który dodatkowo 
może posiadać możliwość podłączenia 
zewnętrznego napięcia zasilania 
elektroniki +24V, do urządzeń  
o rozmiarach obudowy R0 do R3.  
Więcej informacji znajduje się  
w podręczniku użytkownika.

Złącze Nazwa Funkcja dla domyślnej konfiguracji

S1 AI1 U/I Wybór trybu AI1 (napięcie/prąd)

S2 AI2 U/I Wybór trybu AI2 (napięcie/prąd)

XI Napięcie odniesienia, wejścia i wyjścia analogowe

1 SCR Ekran kabli sygnałowych

2 AI1 Wartość zadana częstotliwości 1: 0 do 10 V

3 AGND Masa wejścia analogowego

4 +10V Wyjściowe napięcie odniesienia 10 V DC

5 AI2 Nieużywane

6 AGND Masa wejścia analogowego

7 AO1 Częstotliwość wyjściowa: 0 do 20 mA

8 AO2 Prąd wyjściowy: 0 do 20 mA

9 AGND Masa wyjść analogowych

S3 AO1 I/U Wybór trybu AI2 (napięcie/prąd)

X2 & X3 Wyj. źródła napięcia i programowalne wejścia cyfrowe

10 +24V Wyjście napięcia pomocniczego +24 V DC

11 DGND Masa wyjścia napięcia pomocniczego

12 DCOM Masa wszystkich wejść cyfrowych DI

13 DI1 Start/Stop: aktywacja oznacza Start

14 DI2 Zmiana kierunku wirowania silnika

15 DI3 Wybór prędkości stałej

16 DI4 Wybór prędkości stałej

17 DI5 Wybór pary ramp przyspieszania/hamowania: 
aktywacja oznacza wybór drugiej pary

18 DI6 Nieużywane

X6, X7, X8 Wyjścia przekaźnikowe

19 RO1C                    Gotowość 

20 RO1A                    250 V AC/30 V DC

21 RO1B                    2 A

22 RO2C                    Bieg 

23 RO2A                    250 V AC/30 V DC

24 RO2B                    2 A

25 RO3C                    Błąd (-1)  

26 RO3A                    250 V AC/30 V DC

27 RO3B                    2 A

X5 EIA-485 Modbus RTU

29 B+
Wbudowana magistrala komunikacyjna 
Modbus

30 A-

31 DGND

S4 TERM Przełącznik terminacji kom. szeregowej

S5 BIAS Przełącznik rezystorów bias kom. szeregowej

X4 Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)

34 OUT1
Bezpieczne wyłączenie momentu. 
Oba obwody muszą być zamknięte aby 
możliwe było uruchomienie napędu. Obwody 
są fabrycznie zamknięte za pomocą zworek 
(standardowa dostawa).

35 OUT2

36 SGND

37 IN1

38 IN2

X10 24 V AC/DC

40 24 V AC/DC-in. Zewnętrzne napięcie zasilania 
elektroniki 24 V AC/DC

41 24 V AC/DC+in.

Fabryczna konfiguracja interfejsu We/Wy karty sterowania

1 do 10 kohm

maks. 500 ohm
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Uruchomienie prostsze niż kiedykolwiek
Panel sterowania z asystentami posiada przejrzysty i intuicyjny 
interfejs użytkownika oraz funkcje asystentów, które ułatwiają 
konfigurację i obsługę napędu. Pozwala to skrócić czas na 
uruchomienie i zaprogramowanie przemiennika.

Zaawansowane sterowanie procesem
Przemienniki częstotliwości serii ACS580 zapewniają 
zaawansowane funkcje sterowania procesem w trybie 
skalarnym i wektorowym. Mogą pracować z wieloma 
rodzajami silników elektrycznych, w tym z silnikami 
indukcyjnymi i z magnesami trwałymi. Wbudowane funkcje 
zabezpieczeń zwiększają wydajność silnika i procesu.

Lotny start 
Funkcja lotnego startu jest dostępna zarówno w trybie 
sterowania skalarnego jak i wektorowego. Możliwość 
przechwycenia wirującego silnika jest często wymagana  
w aplikacjach, w których występują długie czasy ruchu 
swobodnego.

Profil obciążenia 
Funkcja profilu obciążenia umożliwia zapisywanie informacji  
o parametrach napędu, np. wartości prądu, w pliku dziennika. 
Dziennik pokazuje stan pracy napędu i umożliwia analizę oraz 
optymalizację jego działania dla konkretnego zastosowania.

Obniżenie hałasu generowanego przez silnik 
Napęd zmniejsza zakłócenia generowane przez silnik 
poprzez rozłożenie częstotliwości kluczowania tranzystorów 
w określonym zakresie. Użytkownik może zdefiniować 
dozwolony zakres stosowanych częstotliwości kluczowania.  
W rezultacie napęd zwiększa rzeczywistą używaną 
częstotliwość kluczowania na podstawie pomiaru temperatury.  
 
 
 
 
 
 
 

Wyższa wartość częstotliwości zmniejsza hałas silnika przy 
niskim obciążeniu, ale nie ogranicza pełnego prądu przy 
maksymalnym obciążeniu.

Wbudowany regulator PID 
Dzięki opcji wbudowanego oraz oddzielnego regulatora PID 
przemiennik częstotliwości serii ACS580 jest niezależnym 
urządzeniem, które nie potrzebuje zewnętrznych sygnałów 
sterowania lecz jedynie sygnału sprzężenia zwrotnego  
z procesu. Tryb uśpienia z funkcją wzmocnienia umożliwia 
krótkotrwałe zwiększenie wymaganego punktu pracy, np. 
poziomu lub ciśnienia cieczy, tuż przed włączeniem trybu 
uśpienia, co wydłuża czas uśpienia i pozwala zaoszczędzić 
energię.

Optymalizacja zużycia energii
W napędach serii ACS580 zastosowano kilka rozwiązań 
umożliwiających zmniejszenie zużycia energii. Funkcja 
optymalizacji zużycia energii działa w trybie sterowania 
skalarnego i wektorowego. Zapewnia ona maksymalny 
moment obrotowy na amper, a w konsekwencji umożliwia 
zmniejszenie poboru energii. Można monitorować godzinowe, 
dzienne i łączne zużycie energii za pomocą liczników mocy 
w kWh. Jeżeli napęd zastępuje inne metody sterowania 
(np. zasilanie bezpośrednio z sieci), można monitorować 
zmniejszenie zużycia energii, emisji CO2 lub kosztów, aby 
sprawdzić, jak szybko inwestycja w napęd się zwróci.

Łatwa diagnostyka dla bezproblemowej eksploatacji
Menu diagnostyki dostępne w panelu sterowania umożliwia 
skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. 
Dzięki niej można szybko przeanalizować bieżący stan 
pracy napędu: uruchomienie, zatrzymanie lub praca z 
daną prędkością. Aktywne pliki dziennika awarii, ostrzeżeń 
i zdarzeń są wyświetlane w menu. Panel sterowania 
pokazuje, czy istnieją jakieś aktywne ograniczenia w działaniu 
napędu oraz podaje wskazówki ich rozwiązania. Program 
narzędziowy Drive composer zapewnia funkcje szczegółowej 
diagnostyki i monitorowania sygnału. Podstawową wersję 
programu narzędziowego można pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej firmy ABB.

Wszechstronne funkcje w standardowym oprogramowaniu 
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Praktycznie każdy jest w stanie skonfigurować  
przemiennik częstotliwości za pomocą asystentów 
wbudowanych w panel sterowania. Użytkownik nie musi znać 
struktury parametrów, gdyż interfejs użytkownika,  
w bardzo intuicyjny sposób, pomaga w zapisaniu wszystkich 
najistotniejszych informacji.

Łatwa konfiguracja napędu
 − Menu ustawień podstawowych z wbudowanymi asystentami 

znacznie upraszcza konfigurację napędu. 
 − Nazwa każdej pozycji menu jednoznacznie określa jej 

funkcję, np. ustawienia związane z silnikiem, konfiguracja 
ramp przyspieszania/hamowania lub limitów operacyjnych.

Łatwe monitorowanie procesu
 − Dzięki edytowalnemu widokowi głównemu panelu 

sterowania można wyświetlić stan pracy napędu oraz dane 
procesowe. Dostępne jest wiele sposobów wizualizacji 
danych, w tym w postaci wykresów oraz histogramów.

 − Możliwość wizualizacji sposobu konfiguracji elektrycznych 
przyłączy We/Wy, ich aktualnych stanów oraz szybki dostęp 
do odpowiadających im ustawieniom za pomocą menu.

 − Możliwość dodawania informacji do sygnałów We/Wy, 
tekstów do niestandardowych błędów i ostrzeżeń, czy 
nadania przemiennikowi unikalnej nazwy.

 − Możliwość podłączenia komputerowego programu 
narzędziowego do przemiennika częstotliwości za pomocą 
wbudowanego w panel sterowania portu USB.

Bezproblemowa eksploatacja napędu
 − Błędy oraz ostrzeżenia mogą być szybko usunięte dzięki 

funkcji pomocy, która zapewnia dostęp do specyficznych 
informacji oraz instrukcji umożliwiających rozwiązanie 
problemów.

 − Zaawansowane funkcje ręcznej oraz automatycznej kopii 
zapasowej (łącznie z nazwą, datą i całą zawartością).

Opcje panelu sterowania
Panel sterowania z asystentami w wersji ACS-AP-S jest 
dostarczony razem z napędem w standardzie, o ile nie 
określono inaczej. 

Łatwe uruchomienie i obsługa napędu za pomocą panelu 
sterowania

Plus kod Opis Kod typu

+J425 Panel sterowania z asystentami* ACS-AP-I

+J424 Osłona gniazda panelu (bez panelu sterowania) CDUM-01

+K450 Adapter złącza panelu (bez panelu sterowania) CDPI-01

3AUA0000108878 Zestaw do montażu panelu sterowania na drzwiach 
szafy (montaż wpustowy, wymaga adaptera złącza 
panelu zainstalowanego w napędzie)

DPMP-01

3AXD50000009374 Zestaw do montażu panelu sterowania na drzwiach 
szafy (montowany powierzchniowo, wymaga 
adaptera złącza panelu zainstalowanego  
w napędzie)

DPMP-02

3AXD50000010763
Połączony zestaw adaptera złącza panelu 
sterowania oraz zestawu do montażu panelu na 
drzwiach szafy

CDPI-01 + DPMP-02

* Kompatybilny również z napędami serii ACS880
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Komputerowy program narzędziowy do konfiguracji i monitorowania

Program narzędziowy Drive composer umożliwa 
szybką konfigurację, rozruch oraz nadzór nad pracą 
przemienników częstotliwości serii ACS580. Darmowa wersja 
oprogramowania umożliwia przeprowadzenie uruchomienia 
i obsługę napędu, podczas gdy wersja pełna udostępnia 
dodatkowe funkcje takie jak: tworzenie okien z parametrami, 
diagramy sterowania przedstawiające konfigurację napędu,  
a także zaawansowane monitorowanie i diagnostykę.

Drive composer można połączyć z przemiennikiem 
częstotliwości przy użyciu sieci Ethernet lub poprzez 
złącze USB, które zlokalizowane jest w panelu sterowania. 
Wszystkie informacje takie jak rejestr parametrów, błędy, 
kopie zapasowe oraz lista zdarzeń mogą zostać zapisywane 
do jednego pliku. Umożliwia to szybsze śledzenie błędów, 
skrócenie czasu przestoju oraz minimalizuje koszty związane  
z obsługą i eksploatacją.

Więcej możliwości z programem Drive composer pro
Drive composer pro udostępnia tę samą, standardową 
funkcjonalność jak w darmowej wersji tego programu, a 
także kilka dodatkowych, takich jak: graficzne diagramy 
sterowania, które umożliwiają użytkownikowi skonfigurowanie 
przemiennika bez konieczności przeglądania długiej listy 
parametrów. Oprócz tego narzędzie posiada możliwość 
szybkiego monitorowania wielu sygnałów pochodzących od 
kilku napędów połączonych w sieć. Dostępna jest również 
funkcja tworzenia i przywracania pełnej kopii zapasowej.

Moduł do zdalnego monitorowania, NETA-21, umożliwia 
łatwy dostęp do napędu poprzez Internet lub lokalną sieć 
Ethernet. NETA-21 posiada wbudowany web serwer. Jest 
kompatybilny ze standardowymi przeglądarkami, umożliwiając 
łatwy dostęp do interfejsu użytkownika. Użytkownik ma 
możliwość konfiguracji parametrów napędów, monitorowania 
i zapisywania przebiegów sygnałów, poziomów obciążenia, 
czasu pracy, zużycia energii, danych We/Wy oraz innych, jak 
np. temperatury łożysk silnika podłączonego na napędu.

Zdalny monitoring

Opcje zdalnego monitoringu

Kod zamówien-
iowy

Opis Kod typu

3AUA0000094517 2 x interfejs łącza panelu, 

2 x 32 = maks. 64 napędy

2 x interfejs Ethernet

Karta pamięci SD

Port USB dla WLAN/3G

NETA-21
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Magistrala komunikacyjna umożliwia wymianę danych między 
przemiennikami częstotliwości a sterownikami PLC, modułami 
We/Wy, innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem. 
Komunikacja po magistrali zmniejsza koszty okablowania 
w porównaniu do standardowych rozwiązań, w których 
wykorzystany jest interfejs wejść/wyjść napędu. Systemy 
oparte na komunikacji po magistrali oferują także możliwość 
przesyłania dużo większej ilości informacji.

Napędy standardowe są kompatybilne z wieloma protokołami 
komunikacyjnymi. Posiadają w standardzie wbudowany 
interfejs Modbus RTU. Opcjonalne adaptery magistral mogą  
w łatwy sposób zostać zamontowane wewnątrz przemiennika.

Monitorowanie napędu
Zestawy parametrów przemiennika częstotliwości  
i/lub aktualnych sygnałów, takich jak moment, prędkość, 
prąd itp. mogą zostać wybrane i cyklicznie przesyłane do 
zewnętrznego systemu monitorującego, aby zapewnić szybki 
dostęp do wybranych informacji.

Diagnostyka napędu
Dokładna i szybka diagnostyka może być zrealizowana 
poprzez wykorzystanie słowa alarmu, limitu oraz błędu, 
oferując przy tym łatwą integrację z interfejsami HMI.

Okablowanie
Zastąpienie dużej ilości konwencjonalnego połączenia 
pojedynczym kablem komunikacyjnym redukuje koszty oraz 
zwiększa niezawodność i elastyczność.

Projekt
Sterowanie i nadzór poprzez magistralę skraca czas 
poświęcony na instalację. Można to osiągnąć dzięki 
modułowej strukturze sprzętu i oprogramowania oraz 
prostemu łączeniu z przemiennikami częstotliwości.

Montaż i uruchomienie
Modułowa konfiguracja urządzenia pozwala na wstępne 
uruchomienie pojedynczej sekcji układu. Takie podejście 
umożliwia łatwiejszy montaż oraz szybsze uruchomienie 
kompletnej instalacji.

Uniwersalna komunikacja dzięki adapterom ABB
Przemienniki częstotliwości serii ACS580 mogą 
współpracować z następującymi protokołami magistral:   

Elastyczne możliwości komunikacji w sieciach automatyki

Adaptery magistrali komunikacyjnej

Plus kod Protokół Adapter

+K454 PROFIBUS DP, DPV0/DPV1 FPBA-01

+K457 CANopen® FCAN-01

+K451 DeviceNet™ FDNA-01

+K473 EtherNet/IP™, Modbus TCP, 

PROFINET IO 

FENA-11

+K475 Two port EtherNet/IP™, 

Modbus TCP, PROFINET IO

FENA-21

+K469 EtherCAT® FECA-01

+K458 Modbus RTU FSCA-01

+K470 PowerLink FEPL-02

+K462 ControlNet FCNA-01
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Standardowa liczba wejść/wyjść w przemiennikach 
częstotliwości może zostać zwiększona dzięki opcjonalnym 
modułom rozszerzeń wejść/wyjść analogowych oraz 
cyfrowych. Moduły te można w łatwy sposób zainstalować 
w łączach znajdujących się na jednostce sterującej.

Moduły serii CMOD dodatkowo umożliwiają podłączenie 
zewnętrznego napięcia zasilania +24 V, co pozwala na 
poprawne funkcjonowanie panelu sterowania, karty 
sterowania oraz dodatkowych modułów nawet, gdy zasilanie 
obwodów głównych przemiennika zostanie odłączone. 
Dzięki zasilaniu elektroniki z zewnętrznego źródła, 
diagnostyka napędu i komunikacja z systemem nadrzędnym 
jest cały czas aktywna.

Moduły rozszerzeń wejść/wyjść dla rozbudowania możliwości 
podłączeniowych

Opcjonalne moduły rozszerzeń We/Wy

Plus kod Opis Kod typu

+L501 Zewnętrzne 24 V AC i DC 

2 x RO i 1 x DO

CMOD-01

+L523 Zewnętrzne 24 V i izolowany 

interfejs do podłączenia PTC

CMOD-02

+L512 Wejście cyfrowe 115/230 V

6 x DI i 2 x RO

CHDI-01
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Czoper hamowania
Czoper hamowania jest wbudowany w standardzie  
w przemiennikach ACS580 w obudowach do rozmiaru 
R3. Kontrola procesu hamowania jest w standardzie 
zaprogramowana w napędach ACS580 i dodatkowo  
nadzoruje stan układu oraz wykrywa usterki takie jak: awaria 
rezystora hamowania, zwarcie w okablowaniu rezystora, 
zwarcie w czoperze hamowania, a także chroni rezystor przed 
przegrzaniem. 
 
 
 
 

Rezystor hamowania 
Rezystory hamowania są dostępne jako oddzielne opcje 
dla przemienników serii ACS580. Zamiast standardowych 
rezystorów można użyć innych, pod warunkiem, że będą się 
charakteryzować odpowiednimi wartościami rezystancji oraz 
będą posiadały odpowiednią zdolność rozpraszania ciepła, 
stosowną do danej aplikacji napędowej (patrz podręcznik 
użytkownika). Nie ma konieczności stosowania żadnych 
dodatkowych bezpieczników w obwodzie hamowania, 
o ile kable zasilające zostały poprawnie dobrane oraz są 
odpowiednio zabezpieczone przed prądami zwarciowymi (nie 
występuje przewymiarowanie).

Każdy przemiennik częstotliwości serii ACS580 jest 
wyposażony w wbudowany filtr EMC redukujący zakłócenia 
wysokiej częstotliwości. Napędy standardowo spełniają 
wymagania dla kategorii C2.

Normy EMC
Norma produktowa EMC EN 61800-3 (2004) obejmuje 
specyficzne wymagania EMC określone dla systemów 
napędowych (testowane z silnikiem i kablami) w Unii 
Europejskiej. Normy EMC takie jak EN 55011, lub EN 61000-
6-3/4, odnoszą się do urządzeń przemysłowych oraz urządzeń 
pracujących w środowisku mieszkalnym zawierającym napędy. 
Przemienniki spełniające wymagania EN 61800-3 są zawsze 
zgodne z takimi samymi kategoriami jak określono w EN 55011 
i EN 61000-6-3/4, lecz nie koniecznie odwrotnie. EN 55011  
i EN 61000-6-3/4 nie określają długości kabli ani nie wymagają 
by obciążeniem był silnik. Zestawienie dopuszczalnych limitów 
emisji odpowiadających standardom różnych norm EMC 
przedstawiono w tabeli poniżej.

Środowisko mieszkalne a publiczne sieci niskiego 
napięcia
1. środowisko obejmuje budynki mieszkalne. Zawiera ono 
również zakłady przyłączone bezpośrednio, bez transformatora 
pośredniczącego, do sieci niskiego napięcia zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych.  
2. środowisko obejmuje wszystkie placówki bezpośrednio 
podłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.

Opcje hamowania

EMC – kompatybilność elektromagnetyczna

Normy EMC

EMC według normy produktowej  
EN 61800-3

Norma  
produktowa  
EN 61800-3

EN 55011, norma 
dla grup produk-
tów w urządzeniach 
przemysłowych,
aparaturze naukowej  
i medycznej (ISM)

EN 61000-6-4, norma 
odnosząca się dla 
zakłóceń generowanych w 
środowisku przemysłowym

EN 61000-6-3, norma 
odnosząca się do zakłóceń 
generowanych w bu-
dynkach mieszkalnych,
biurowych i handlowych

1 środowisko, nieograniczona dystrybucja Kategoria C1 Grupa 1, Klasa B Nie ma zastosowania Ma zastosowanie

1 środowisko, ograniczona dystrybucja Kategoria C2 Grupa 1, Klasa A Ma zastosowanie Nie ma zastosowania

2 środowisko, nieograniczona dystrybucja Kategoria C3 Grupa 2, Klasa A Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania

2 środowisko, ograniczona dystrybucja Kategoria C4 Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania
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Chłodzenie i bezpieczniki

Chłodzenie       
Przemienniki częstotliwości serii ACS580 są wyposażone  
w sterowane wentylatory chłodzące. Powietrze chłodzące 
musi być pozbawione substancji korozyjnych, a jego 
temperatura nie może przekraczać 50 °C dla rozmiarów R0 do 
R3 oraz 40 °C dla rozmiarów R4 do R9 (50 °C przy obniżeniu 
wartości prądu wyjściowego). Wentylatory sterowane za 
pomocą inwertera chłodzą przemiennik tylko gdy jest taka 
potrzeba, co wpływa na zmniejszenie całkowitego poziomu 
hałasu oraz zużycie energii elektrycznej. 

Bezpieczniki
Przemienniki częstotliwości ABB mogą być zabezpieczone za 
pomocą standardowych bezpieczników. 
 
Poniższa tabela przedstawia dobór bezpieczników 
sieciowych.   

Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu
Rozmiar 

obu-
dowy

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń  
zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników sieciowych dla 
urządzeń zasilanych 380 do 415 V **

Straty cieplne Wymagany 
przepływ powietrza

Maks.  
poziom 
hałasu*

Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

W BTU/Hr m3/h ft3/min dBA A Rodzaj A Rodzaj

ACS580-01-02A6-4 R0 45 155 TBA TBA b.d. 4 gG 6 UL Klasy T

ACS580-01-03A3-4 R0 55 187 TBA TBA b.d. 6 gG 6 UL Klasy T

ACS580-01-04A0-4 R0 66 224 TBA TBA b.d. 6 gG 6 UL Klasy T

ACS580-01-05A6-4 R0 84 288 TBA TBA b.d. 10 gG 10 UL Klasy T

ACS580-01-07A2-4 R1 106 362 TBA TBA b.d. 10 gG 10 UL Klasy T

ACS580-01-09A4-4 R1 133 454 TBA TBA b.d. 16 gG 15 UL Klasy T

ACS580-01-12A6-4 R1 174 593 TBA TBA b.d. 16 gG 15 UL Klasy T

ACS580-01-017A-4 R2 228 777 TBA TBA b.d. 25 gG 20 UL Klasy T

ACS580-01-025A-4 R2 322 1100 TBA TBA b.d. 32 gG 30 UL Klasy T

ACS580-01-032A-4 R3 430 1469 TBA TBA b.d. 40 gG 35 UL Klasy T

ACS580-01-038A-4 R3 525 1791 TBA TBA b.d. 50 gG 45 UL Klasy T

ACS580-01-045A-4 R3 619 2114 TBA TBA b.d. 63 gG 50 UL Klasy T

ACS580-01-061A-4 R5 1153 3938 280 165 62 80 gG 80 UL Klasy T

ACS580-01-072A-4 R5 1153 3938 280 165 62 100 gG 90 UL Klasy T

ACS580-01-087A-4 R5 1156 3948 280 165 62 100 gG 110 UL Klasy T

ACS580-01-105A-4 R6 1331 4546 435 256 67 125 gG 150 UL Klasy T

ACS580-01-145A-4 R6 1476 5041 435 256 67 160 gG 200 UL Klasy T

ACS580-01-169A-4 R7 1976 6748 450 265 67 250 gG 225 UL Klasy T

ACS580-01-206A-4 R7 2346 8012 550 324 67 315 gG 300 UL Klasy T

ACS580-01-246A-4 R8 3336 11393 550 324 65 355 gG 350 UL Klasy T

ACS580-01-293A-4 R8 3936 13442 1150 677 65 425 gG 400 UL Klasy T

ACS580-01-363A-4 R9 4836 16516 1150 677 68 500 gG 500 UL Klasy T

ACS580-01-430A-4 R9 6036 20614 1150 677 68 700 gG 600 UL Klasy T

* Maksymalny poziom hałasu przy pracy z pełną prędkością. Jeżeli napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem oraz przy niżeszej temperaturze niż maksymalna, poziom hałasu jest
mniejszy.
** W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika użytkownika ACS580, kod dokumentu: 3AUA0000076333
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Od standardowych silników indukcyjnych do maszyn  
o najwyższej klasy sprawności IE4, nasze szerokie portfolio 
silników IEC niskiego napięcia oferuje Ci rozwiązania do 
każdego typu aplikacji. Silniki te stanowią połączenie 
najlepszych dostępnych materiałów z zaawansowaną 
technologią i gwarantują niezawodną oraz wydajną pracę, 
niezależnie od warunków, procesu lub zastosowania. Silniki 
spełniają wymogi wszystkich obowiązujących przepisów  
w zakresie wydajności.

Personel firmy ABB zapewnia pomoc w doborze silnika  
i przemiennika częstotliwości, aby zagwarantować optymalną 
funkcjonalność, niezawodność i wydajność, w trakcie całego 
cyklu eksploatacji układu napędowego.

Oferta silników elektrycznych ABB

Oferta silników ABB składa się z czterech głównych kategorii:

Standardowe silniki niskiego napięcia
Silniki do wymagających warunków pracy oraz silniki 
ogólnego przeznaczenia, do mocy 1 200 kW.

Silniki do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem 
Dostępne we wszystkich klasach ochrony, do mocy 1 000 kW.

Silniki sterowane częstotliwościowo
Silniki sterowane częstotliwościowo są wykorzystywane  
w aplikacjach zmienno prędkościowych razem z 
przemiennikiem częstotliwości. Grupa ta zawiera 
synchroniczne silniki reluktancyjne, z magnesami trwałymi, 
samotokowe, a także asynchroniczne silniki z serii HDP.

Szeroki zakres silników dla innych aplikacji
Silniki niskiego napięcia są dostępne również dla kilku innych 
specjalnych typów aplikacji, takich jak: silniki morskie,  
z chłodzeniem wodnym, z hamulcem, do pracy w wysokich 
temperaturach otoczenia, do wentylatorów oddymiających 
oraz trakcyjne.
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Usługi serwisowe – dbając o Twoje napędy dbamy również  
o Twój biznes

Niezależnie od tego, czy napęd jest częścią
sprzedawanego produktu czy jednym z elementów
procesu produkcyjnego, jego niezawodna i efektywna
praca ma kluczowe znaczenie. Globalne usługi związane
z cyklem życia urządzeń świadczone przez firmę ABB
mają na celu zapewnienie właściwej pracy napędów,
zgodnie z oczekiwaniami klienta, bez względu na miejsce
instalacji.

Firma ABB może udzielić wsparcia w trakcie montażu 
napędu, jego uruchomienia oraz konserwacji, a także 
w przypadku ewentualnej wymiany lub recyklingu 
urządzenia. Posiadamy biura zlokalizowane w ponad 90 
krajach na całym świecie, dzięki czemu może zaoferować 
zdalne oraz lokalne wsparcie techniczne.

Instalacja i uruchomienie 
ABB oraz autoryzowani partnerzy 
oferują doradztwo oraz wsparcie 
zarówno przed montażem, 
jak również w jego trakcie. 
Certyfikowani inżynierowie firmy 
ABB oraz firmy partnerskie mogą 
zaprogramować napęd tak, aby 
spełniał on precyzyjne wymagania  
dla konkretnego zastosowania. 

Rozszerzona gwarancja
Dostępna jest opcja rozszerzonej 
gwarancji do trzech lub pięciu lat, w 
celu zmniejszenia ryzyka związanego 
z awarią napędu. Usługa ta jest 
dostępna za dodatkową, stałą 
opłatą i jest realizowana zgodnie ze 
standardowymi warunkami gwarancji 
lecz wydłużonym okresem.

Umowa gwarancyjna ABB drive 
care
Dzięki tego rodzaju umowie 
serwisowej klient otrzymuje pełny 
zakres usług serwisowych oferowany 
w uzgodnionej cenie. Umowa 
serwisowa ma spełniać wszelkie 
wymagania klienta w zakresie 
wsparcia technicznego, konserwacji 
i napraw.

Rozszerzona 
gwarancja

Plus kod

Do 3 lat od daty 

dostawy

+P931

Do 5 lat od daty 

dostawy

+P932

Możemy skuteczniej Ci pomóc, jeśli wiemy, gdzie jesteś! 
Zarejestruj swój napęd na www.abb.com/drivereg a otrzymasz 
rozszerzoną gwarancję oraz wiele innych korzyści.

Rejestrując swój napęd otrzymujesz:

Naprawa lub 
wymiana napędu

Dostęp do 
dokumentacji 

on-line

Wsparcie 
techniczne

Darmowe kursy 
elektroniczne

Strona rejestracji napędów 
www.abb.com/drivereg
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Podręczniki w wersji online do napędów ACS580

Film: Jak zainstalować przemiennik ACS580

Skontaktuj się z nami
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15ABB Contact Center
tel.: 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

www.abb.pl/napedy

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego 
dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
W przypadku zamówień obowiązywać będą 
uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe
braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć
i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie
stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości
w części lub w całości bez uzyskania uprzednio
pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione


